
Dia Paralímpico na Escola foi até Portimão

O Comité Paralímpico de Portugal em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e o Agrupamento de Escolas Poeta António 
Aleixo,  dinamizou várias atividades na Escola Secundária Poeta António Aleixo, Escola Básica 2,3 D. Martinho Castelo Branco, 
Piscina Municipal e Marina de Portimão enquadradas na ação Dia Paralímpico na Escola.

Os alunos puderam tomar contacto com a realidade paralímpica através da prática de modalidades como andebol em cadeira de rodas, 
basquetebol em cadeira de rodas, boccia, ciclismo, goalball, judo, karaté, natação, ténis em cadeira de rodas, vela e voleibol sentado. 
Tiveram ainda oportunidade de participar no debate “O Movimento Paralímpico” e de visitar a exposição fotográfica que esteve patente 
no átrio da Escola Secundária Poeta António Aleixo.
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A iniciativa teve início com a ação de formação sobre quatro 
modalidades, nomeadamente atletismo, boccia, goalball e voleibol 
sentado. Perto de 70 formandos, entre alunos, professores, técnicos 
da autarquia e de instituições, tiveram assim um contacto inicial com 
estas modalidades, de forma a dotá-los de ferramentas para que 
possam futuramente praticar as modalidades com os seus alunos.

No dia 17 de março, o espaço multiusos da Escola Secundária 
Poeta António Aleixo recebeu mais de 250 pessoas que assistiram 
ao colóquio “O Movimento Paralímpico”. O colóquio contou com 
a presença da Senhora Vereadora do Desporto, Educação e 
Juventude, Dra. Ana Fazenda, com o Diretor do Agrupamento 
de Escolas, Dr. Luis Manuel Correia, com o Delegado Regional 
de Educação, Dr. Francisco Matos, com o Presidente do Comité 
Paralímpico de Portugal, Dr. Humberto Santos e ainda com os 
testemunhos de Luis Brito, treinador de vela no Iate Clube da Marina 
de Portimão que apresentou o projeto Vela Solidária e de Luis Costa, 
atleta de ciclismo integrado no programa de preparação paralímpica 
Rio 2016, que contribuiu para a conquista da vaga para Portugal nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.
O debate foi participado e a curiosidade muita, prinicipalmente para 
conhecer a história do atleta.

No dia 18, quatro espaços desportivos receberam 11 modalidades e 
perto de 500 alunos para experimentar modalidades paralímpicas 
e surdolímpicas. Andebol em cadeira de rodas, basquetebol em 
cadeira de rodas, boccia, ciclismo, goalball, judo, karaté, natação, 
ténis em cadeira de rodas, vela e voleibol sentado estiveram em 
destaque e foram bastante participadas pelos alunos das escolas do 
concelho e ainda por cerca de 80 crianças com deficiência que se 
juntaram a esta iniciativa.

Destaque também para os alunos da unidade de 
Ensino Especial da Escola Manuel Teixeira Gomes 
que prepararam um trabalho manual sobre os atletas 
paralímpicos, demonstrando assim a envolvência cada 
vez maior da comunidade e da sociedade com o projeto 
paralímpico e ainda a importância desta iniciativa junto 
da comunidade escolar.

O “Dia Paralímpico na Escola” para além da decisiva 
colaboração da Câmara Municipal de Portimão e da 
enorme disponibilidade do Agrupamento de Escolas 
Poeta António Aleixo, contou com o apoio da ANDDVIS 
- Associação Nacional de Desporto para Deficientes 

A vela foi uma das novidades deste Dia 
Paralímpico na Escola

O paraciclista Luis Costa, um dos mais requisitados 
para a experimentação das modalidades desportivas

O Colóquio contou com uma forte 
participação de alunos e professores

Visuais, Associação de Voleibol de Lisboa, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, 
Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, Iate Clube da Marina 
de Portimão (Projeto Vela Solidária), IJKA Portugal, Federação Portuguesa de Ciclismo, 
Federação Portuguesa de Judo e Federação Portuguesa de Ténis; a todos agradecemos o 
precioso contributo.
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